
وإذا كان حيب احملسنني فإنه يرتتب على حمبة اهللا سبحانه وتعاىل أشياء كثرية منها ما يكون يف الدنيا : الشيخ

ومنها ما يكون يف اآلخرة؛ فمن ما يكون يف الدنيا أن اهللا إذا أحب اإلنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله 

عبدي بشيء إلي ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب وأفعاله، كما جاء يف احلديث الصحيح: 

فإذا أحببته كنت سمعه  ,أحب إلي مما افترضته عليه, وال يزال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه

 ,ولئن سألني ألعطينه ,الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

  هذا من فوائد حمبة اهللا.ني ألعيذنه ) ولئن استعاذ

ومن فوائد حمبة اهللا عزوجل: تيسري فعل الطاعة وترك املعصية؛ وذلك ألن اإلنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول 

إذا أحب شخصا طلب  ,بالبيع والشراء والتأجري وغري ذلك ذا كان حيب املال طلب الوصول إىل املالإليه؛ فإ

صادقته؛ إذا أحب أي شيء فإنه يطلب الوصول إليه؛ فإذا أحب اهللا العبد أحبه العبد؛ الوصول إليه مبصاحبته وم

  فطلب الوصول إليه .

إن الذين آمنوا  ((ومن فوائد حمبة اهللا للعبد: أن اهللا تعاىل يلقي يف قلوب العباد حمبته، كما قال اهللا تعاىل: 

أن اهللا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني  (يف احلديث: جاء و وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا )) 

فيحبه أهل السماء  ,إن اهللا يحب فالنا فأحبوه :أحب فالنا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء

  ثم يوضع له القبول في األرض فيكون مقبوال عند الناس ) .

اب هؤالء الذين أحسنوا يف مقاهلم وفعاهلم؛ مباذا ؟ يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن اهللا سبحانه وتعاىل أث

  بثواب الدنيا وثواب اآلخرة .

 ,؛ فهو يثيب الطائع ثوابني؛ ثواب يف الدنيا وثواب يف اآلخرةومن فوائدها: أن رمحة اهللا تعاىل سبقت غضبه

نب فإنه ال يعاقب به يف خبالف العقوبة فإن اهللا تعاىل ال جيمع بني عقوبتني؛ فإذا شرع عقوبة يف الدنيا على ذ

احلدود يعين العقوبات كحد الزنا والسرقة، أا كفارة  الحدود كفارة ألصحابها ) (اآلخرة كما جاء يف احلديث: 

 عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة )( ألصحاا، وقال النيب عليه الصالة والسالم يف املتالعنني قال هلما: 

فلن جيمع اهللا  أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ))وما  ((بل إن اهللا تعاىل قال: 

ثوابا يف  ،عقوبة يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة؛ لكن جيمع له بني ثوابني يف الطاعة ،اإلنسان عقوبتني على معصية

  الدنيا وثوابا يف اآلخرة ألن رمحة اهللا سبقت غضبه .



ثواب الدنيا  ((أن الدنيا بالنسبة لآلخرة؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: ومن فوائد هذه اآلية: اإلشارة إىل خفة ش

ففيه إشارة إىل أن العاقل يء حىت يكون فيها حسن كما قررنا؛ كأن الدنيا ليست بش  وحسن ثواب اآلخرة ))

  ينبغي له أن يعتين بثواب اآلخرة الذي هو احلسن .

  (( ثواب اآلخرة )) .ومن فوائد اآلية: إثبات البعث واجلزاء؛ لقوله: 

ثابت هللا؛  طيب الرضا ثابت هللا ؟ ؛يقية ثابت هللا على وجه الالئق بهومن فوائدها: إثبات احملبة هللا وهي صفة حق

 ا الفرح ثابت هللا، العجب ثابت هللا، وهكذا مجيع الصفات اليت جاءت يف الكتاب والسنة جيب علينا أن نؤمن

ومل يأيت عن الصحابة وال عن األئمة أم  ,خاطبنا بالقرآن بلسان عريب مبني ألن اهللا ,أا حق على حقيقتهاعلى 

حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها؛ وهذا يدل على أم أقروا ا كما جاءت على ما هي عليه؛ وهذا مذهب 

صفة اليت ألن اإلنسان إذا القى ربه وقد أثبت ال ,وفيه الراحة والطمأنينة ,السلف ومذهب أهل السنة واجلماعة

 (( :حبجة؛ لكن إذا واىف ربه وقد حرف وقال معىن يوافيهحبجة أو بغري حجة ؟  عليه القرآن والسنة فإنه يوافيه دل

   ليس له حجة، ليس له حجة عند اهللا. مأي يثيبه يحب المحسنين ))

سبيل اإلمجال بأن الذين أنكروا شيئا من صفات اهللا حبجة عقلية أننا جنيبهم على أن وحنن نتكلم دائما على 

؛ ثانيا: هانفيوا بالعقل على إثبات الصفات أو ألن السلف مل يستدل ,نقول: أوال أن هذا خالف لطريق السلف

أن العقل ال جماله له يف باب صفات اهللا؛ ألن صفات اهللا خرب حمض، واألخبار احملضة ليس للعقول فيها جمال 

   .إطالقا

  الغائب على الشاهد ؟ مث لو قال قائل: أال ميكن أن نقيس 

وقال:  ليس كمثله شيء)) ((فقال:  ؛ألن اهللا نفى هذا القياس وى عنه، نفاه وى عنه .قلنا ال ميكن القياس

لكنين ال ميكن أن  ,أعلم به وأشاهده على شخصمل أعلم به أنا رمبا أقيس شخصا  ال تضربوا هللا األمثال )) ((

  فى ذلك بل ى عنه.وق ألن اهللا نأقيس اخلالق على املخل

دالل عند العقالء؛ ثالثا: أن نقول هلم إن نفيكم ملا نفيتم حبجة أن العقل ال يدل عليه غري صحيح يف االست

ليل املعني ال يستلزم انتفاء أن العقل ال يدل عليه فقد دل عليه السمع؛ ونفي أو انتفاء الدوذلك ألننا لو قدرنا 

 منل على كذا قلنا لكن عندنا دليل آخر، هب أن العقل ال يدل على ما نفيتم ؛ يعين إذا قلنا هذا ال يداملدلول

الصفات لكن السمع دل عليه؛ وهذا كما أنه يف األمور املعقوالت فهو أيضا يف األمور احملسوسات، لو قلت إن 

خر؛ فهب ميكن أن نصل من طريق آه أنه ال ميكن أن نصل إىل مكة ؟ هل معنا ,هذا الطريق ال يؤدي إىل مكة

  أن العقل ال يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع .



 ,نثبت ما نفيتم بداللة العقل نثبته بداللة العقل ايعين أن ,رابعا أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأوىل مما ذكرمت

إن اإلرادة ثابتة هللا دل عليها العقل، والكالم هنا مع  :إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرمت؛ فمثال هم يقولون

إن اإلرادة ثابتة هللا عزوجل ألن العقل دل عليها؛ عرفتم ؟ ما هو داللة العقل على اإلرادة ؟  :يقولون ,األشعرية

يعين كون السماء مساء واألرض أرضا هذا ختصيص؛ ما الذي خصص أن يكون السماء مساء  ,التخصيص

أرضا فكانت؛ إذا هذا دليل  وأن تكون األرض ,اإلرادة، أراد اهللا أن يكون السماء مساء فكانت واألرض أرضا ؟

أنتم نفيتم الرمحة وحنن نستدل هلا بالعقل، أمل تكن نعم اهللا عليكم ال حتصى  :عقلي على ثبوت اإلرادة هللا؛ نقول

حىت العامي إذا جاء املطر  محة؛ وهلذابلى ال حتصى؛ إذا هل هي آثار رمحة أو آثار غضب ؟ آثار ر  :؟ سيقولون

مطرنا  :بل يقولون صب,املطر وانتشر اخلعلينا نزل اهللا هذه من رمحة اهللا، من رمحة اهللا أن  :يقول وانتشر اخلصب

بفضل اهللا ورمحته؛ فيثبتون الرمحة هللا بدليل عقلي؛ كذلك أيضا الرضا ميكن أن نثبته بدليل العقل؛ إثابة الطائعني 

   لكنه رضي فأثاب؛ فهذا دليل عقلي. على غضبه ؟ لو غضب النتقم أورضا اهللا عنهم ؟ تدل على 

ذكرناها  فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات حبجة أن العقل ال يدل عليها حمجوجون من أربعة أوجه

فيها بالعقل اآلن، وهي ؟ أن هذا االستدالل خمالف لطريق السلف؛ فالسلف ال يستدلون بإثبات الصفات أو ن

وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع ألن اهللا نفاه وى عنه؛ ثالثا ؟  ,وإمنا بالسمع؛ ثانيا ؟ أنه ال جمال للعقل فيها

فوجب  ,؟ السمع هب أن العقل ال يدل عليها فقد دل عليها أيش :يدل عليها، نقولال إن العقل  :يقولون

ابعا: ني الذي هو العقل ال يستلزم انتفاء املدلول إذ قد يثبت بدليل آخر؛ ر ألن انتفاء الدليل املع ,ثبوا بالسمع

ن العقل مل يدل عليها بل العقل قد دل عليها، مث نأيت باملثال الذي تتضح به احلجة أن نقول: إننا ال نسلم لكم أ

.  

هي غاية كل إنسان وهي حمبة اهللا؛ فإذا   ,لغايةث على اإلحسان؛ ألن اإلحسان سبب من فوائد اآلية الكرمية: احل

كان سببا هلذه الغاية العظيمة كان مأمورا به حمثوثا عليه؛ ويدلكم على أن حمبة اهللا هي الغاية أن اهللا قال يف  

فيما ادعيتم؛  واومل يقل: فاتبعوين تصدق يحببكم اهللا )) ((أيش؟  قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني )) ((كتابه: 

ألن الثمرة العظيمة هي أن اهللا حيب مع أننا نضمن أن من أحب اهللا حقا فسيحبه  يحببكم اهللا )) ((بل قال: 

ومن تقرب إلي  ,ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ,من أتاني يمشي أتيته هرولة (اهللا؛ ألن اهللا يقول: 

لكن البالء كل البالء أن تدعي  ,ضمونةفإذا كانت حمبتك هللا صادقة فإن حمبة اهللا لك م ) ذراعا تقربت منه باعا

يكون قلبك مشغوال مبحاب أخرى كمحبة املال، حمبة األوالد، حمبة هذا البالء, احملبة وليست حمبتك الصادقة؛ 

إال إذا كانت تابعة حملبته ـ  ,القصور، حمبة املراكب، حمبة النساء، وهكذا؛ هذه احملاب تضايق حمبة اهللا يف القلب



حمبة هذه األشياء إذا   :أنت تصد علينا باب حمبة ما جبلت النفوس على حمبته؛ نقول :ـ يعين ال تقولواانتبهوا هلذا 

م  سبيل اهللا كانت هذه احملبة تزاحكانت تابعة حملبة اهللا صارت من حمبة اهللا؛ لو أحب املال من أجل أن ينفقه يف

ومن أجل  ,ومن أجل حتصني فرجه ,األمة جل تكثريأبل تزيده؛ لو أحب النساء من  ,ه؟ ال تزامح حمبة اهللا أو ال

ما يستقر  ,فوائد اليت رتبت على النكاح، كان هذا من حمبة اهللا؛ لكن رد قضاء الوطر جتده يتعلق قلبه بكل امرأة

ن الشأن كل الشأن هو حمبة اهللا سبحانه وتعاىل يف القلب؛ املهم أ يكون هناك مزاحم فتضعف على شيء؛ حينئذ

  هذا هو املهم . حيب أن اهللا

يعين اليت تتعلق مبشيئته؛ فإذا علق اهللا الصفة  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الصفات االختيارية هللا عزوجل

؟ ألن اإلحسان فعل العبد، وفعل العبد  على فعل علمنا أا من الصفات االختيارية املتعلقة باملشيئة؛ كيف ذلك

كان اإلحسان سببا حملبة اهللا وهو فعل العبد وهو حادث لزم من ذلك ثبوت احملبة   حادث أو أزيل ؟ حادث؛ إذا

ال ميكن أن يقوم باهللا  :وقالوا ,املعلقة باإلحسان؛ واضح ؟ والصفات االختيارية أيضا أنكرها األشاعرة وحنوهم

واحلوادث ال تقوم إال  ,وادث بهحادثة لزم قيام احل : ألننا لو أثبتنا هللا صفاتصفات حادثة اختيارية؛ ملاذا ؟ قالوا

احلادث، واهللا عزوجل أزيل، أزيل أبدي؛ فيقال: ويلكم، هذا كذب أن احلوادث ال تقوم إال حبادث؛ أليس اهللا 

تابعة ؟ واهللا يفعل ما يريد ؟ يفعل ما يريد؛ أليس اإلنسان منا إرادته ليست  يشاء )) ويفعل اهللا ما ((يقول: 

ل هو سابق تتجدد وال يلزم أن يكون هذا املريد مل يوجد إال عند وجود اإلرادة؛ ب اتلوجوده؛ بل لإلنسان إراد

يعين أن اإلنسان موجود قبل أن نريد؛ فال يلزم تساوي اإلرادة  ,حنن سابقون على إرادتناعليها؛ أليس كذلك ؟ 

ن معه حني وجوده؛ فكذلك مل تك وجود؛ فاإلنسان يفعل أفعاال كثرية متجددةفعال االختيارية مع الاألمثال أو 

الرب عزوجل يفعل ما يريد أفعاال مل تكن معه سبحانه وتعاىل أزلية بل هي حادثة؛ لكن قد تكون حادثة النوع 

أزيل مل يزل اهللا سبحانه وتعاىل  ؟ قدمي أيشويكون نوعها قدميا أزليا؛ فالكالم مثال  ,وقد تكون حادثة اآلحاد

ن نعلم أن مرادات اهللا وحن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن )) (( :متكلما؛ لكن آحاده حادثة الشك

حييي ومييت ويعز ويذل ويرزق ومينع، وكل هذه األشياء بإرادة مقرونة  ))كل يوم هو في شأن ((  عزوجل تقع:

نه وتعاىل ومع ذلك ال يلزم منه أن يكون سبحا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )) (( :بالقول

لو قام به فعل لزم أن يكون  ,، واهللا لو قلنا إن اهللا ال يفعللهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليلحادثا؛ فتعلي

كمال ؟ نقص وأي نقص؛ فانظر كيف كان أهل الباطل   أوفعل؛ وهذا نقص الحادثا؛ كيف إذا هو عاجز عن 

مع تطاوهلم على حتريف النصوص وتعطيل اهللا  ,يفرون مما يعتقدونه باطال فيعقون يف شيء هو أبطل منه وأشر منه

  عزوجل عما وصف به نفسه؛ فهم حمرفة معطلة واقعون يف شر مما فروا منه .



إال كانوا قد  ( من الغنيمة جاء يف احلديث الصحيح:اهللا إذا نالوا  بارك اهللا فيكم ! ااهدون يف سبيل: السائل

   فهل يؤثر يف ثوام األخروي ؟ تعجلوا ثلثي أجورهم )

 قال النيب عليه الصالة والسالم هذا من أجله فيحتاج ,البد أن يكون هناك سبب، أن يكون هناك سبب: الشيخ

   ؛إىل النظر يف هذا احلديث وسياقه

   يؤثر هذا على ثواب األخروي ؟ما : السائل

أن يكون القصد أن تكون كلمة اهللا هي العلياء؛ لكن قد يكون بعض ااهدين  ,النية ةما يؤثر إذا خالص: الشيخ

نظر إىل سببه حيتاج  يغلب جانب الغيمة فمن هنا ينقص األجر كثريا حسب التغليب الذي قام يف قلبه؛ فاحلديث

  هلم إرادة للدنيا .رمبا يكون سببه يدل على أن 

رتب له عذابني أحسن اهللا إليك ! ذكر اهللا عزوجل يف اآليات أن من حارب اهللا عزوجل يف آخر اآلية : السائل

   ؟ يف الدنيا ويف اآلخرة

  نعم؛ مثل ؟ : الشيخ

و إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أ ((مثل قوله تعاىل: :السائل

يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة 

  , عذاب عظيم ))

صار هلم احلد يف  ,يف الدنيا؛ ولكن لعل هذا لعظم أفعاهلمبه هذا اخلزي صحيح أم خيزون  ,أي نعم: الشيخ

أن من أصاب شيئا من هذه الذنوب (  :ني وغريمهاالدنيا والعذاب يف اآلخرة؛ وإال فقد ثبت يف الصحيح

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ((ومسعت اآلية:  )والمعاصي فأقيم عليه في الدنيا فإنه كفارة له 

وأن اهللا ال جيمع لإلنسان عقوبتني؛ فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم جيمع هلم  أيديكم ويعفو عن كثير ))

  بني هذا وهذا .

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم  (( أعوذ باهللا من الشطان الرجيم:: الطالب

فتنقلبوا خاسرين بل اهللا مولكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باهللا ما 

صدكم اهللا وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد 

فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة 

  )) . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين



ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد ! فإن الدروس احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نب: الشيخ

واحلديث يف ليلة  ,يعين إننا نعود إىل التفسري يف ليلة اجلمعة ,الليلية ستبدأ من الليلة إن شاء اهللا على ما هي عليه

 ,األربعاء ؟ التفسريويف ليلة  ,مث الفقه يف ليلة الثالثاء ,مث احلديث يف ليلة االثنني ,والفقه يف ليلة األحد ,السبت

ويف اجلمعة التفسري؛ أما ما بعد األذان فهو التوحيد يف النونية حىت تنتهي إن شاء اهللا؛ أما  ,ويف اخلميس البخاري

يعين حوايل مخسة عشر سبعة عشر من شهر صفر  ,درس الصباح فسيكون إن شاء اهللا بعد الرجوع من الطائف

  إن شاء اهللا تعاىل .

  ؟  ليلة اجلمعةاإلعراب : الطالب

  إعراب هذا العادة . : ال, اإلعراب تبع للقرآن، ليلة اجلمعة فيهالشيخ

  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )) . ((قال اهللا عزوجل: 

صدر اهللا هذه اآلية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية مبا سيوجه للمخاطب؛ وذلك ألن النداء يفيد 

التنبيه، وال ينبه اإلنسان إال لشيء مهتم به؛ فإذا وجه اهللا اخلطاب أو إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على 

  العناية به ألمهيته .

والغرض من ذلك هو أوال: اإلغراء والتشجيع على  يا أيها الذين آمنوا )) (( :مث وجه إىل العباد باسم اإلميان

قبول ما يلقى؛ ألن اإلميان هو الذي حيمل اإلنسان على قبول ما أمره اهللا به وعلى ترك ما ى اهللا عنه؛ وهلذا 

ا خير تؤمر به فإم ,كإذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع "قال ابن مسعود رضي اهللا عنه: 

  .وإما شر تنهى عنه "

وهي أن قبول املذكور من مقتضيات اإلميان، كما أنك لو وجهت إىل شخص كرمي  :ويفيد أيضا فائدة ثانية 

فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقري وإعانة احملتاج من مقتضى   ,وقلت له: يا أيها الكرمي أعط الفقري وأعن احملتاج

  من مقتضى اإلميان .هذا ذا اخلطاب يكون كرمه؛ إذا قبول ما يأيت بعد ه

؛ ألنه إذا وجه اخلطاب إىل إنسان بلفظ اإلميان الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قبوله نقص يف اإلميان

إما مأمور به أو  ... ))يا أيها الذين آمنوا (( ـ: ألن ما يأيت بعد النداء ب ,انهولكن مل ميتثل فهذا نقص يف إمي

احملظور نقص يف اإلميان، والتكذيب باخلرب نقص  والوقوع يف ,منهي عنه أو خمرب به؛ فرتك املأمور نقص يف اإلميان

  يف اإلميان .

وإن هنا  )) إن تطيعوا الذين كفروا ((نستمع إىل هذا اخلرب من اهللا عزوجل، خرب من هو عليم بكل شيء: 

والواو فاعل ألا  ,ذف النون؟ حب اذاأهكذا نقول ؟ جمزوم؛ مبولكنه مل جيزم؛  تطيعوا )) (( :شرطية، وفعل الشرط



والواو  ,وهو جمزوم حبذف النون يردوكم على أعقابكم )) ((من األفعال اخلمسة؛ وأما جواب الشرط فهو قوله: 

إذا هناك أمر موجه من الكفار إىل املؤمنني؛ ألن  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا )) ((فاعل؛ قوله: 

يأمروم بالفحشاء وينهوم عن املعروف؛ فإن  ,الطاعة تقابل األمر؛ أو ي موجه من الكافرين إىل املؤمنني

عامة يشمل  تطيعوا الذين كفروا ))إن  ((وقوله: يردوكم على أعقابكم ))؛  (( :أطعتموهم يف ذلك فاجلواب

اليهود والنصارى واملشركني واملالحدة الذين ليس هلم دين وال يتعبدون بشيء؛ أي واحد من الكفرة إذا أمرك 

أي فيما يتعبد به  إن تطيعوا الذين كفروا )) ((على أعقابك فتنقلب خاسرهم؛ وقوله:  كبشيء وأطعته فإنه يرد

ال تدخل يف اآلية الشك؛ لو أن مهندسا من الكفار أمرك  ى كمسائل الصناعة مثال فإنهاألخر هللا؛ أما يف املسائل 

؟ على سبيل  على سبيل أيشما يكون أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه ال يدخل يف اآلية؛ إمنا يقصد به 

نهاك عن الصالة، سرقة، بسوء األخالق؛ أو ينهاك عن املعروف، يالالتعبد، يأمرك بالفحشاء، شرب اخلمر، ب

  ينهاك عن اإلخالص هللا، وما أشبه ذلك .

يعين جيعلونكم  ,ويقال له العرقوب ,وهو مؤخر القدم ,األعقاب مجع عقب يردوكم على أعقابكم )) ((وقوله: 

الشوك واحلصى؛ وهذا قريب  , ويطأمتشون على اخللف؛ ومعلوم أن الذي ميشي على اخللف سوف يقع يف احلفر

 (( :فهنا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ))؛ ((من قوله تعاىل: 

االنقالب يقتضي التحول من حال إىل حال؛ وهلذا يقال:  :تنقلبوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))

هؤالء الكفار؛  ايسر؛ إذا هناك حتول من حال إىل أخرى إذا أطعننب األمين إىل اجلنب األاجلانقلب يف فراشه من 

أي تكون يف خسارة بعد أن كنتم يف  تنقلبوا )) ((هذه حال، حال من الواو يف قوله:  خاسرين)) ((وقوله: 

أي إنسان ؟ كل؛ وهلذا أل هنا والعصر إن اإلنسان لفي خسر ))  ((ربح؛ ألن اإلميان ربح كما قال تعاىل: 

إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا  (( :كل إنسان لفي خسرإن   :أي ,مللعمو 

؛ عصره؟ خاسر  الذين اتصفوا ذه الصفات األربعة هم الراحبون ومن سواهم فهو خاسر، خاسر أيش بالصبر ))

ذا مل يقم اإلنسان ذه كمة من أن اهللا أقسم بالعصر دون غريه ألن العصر هو خزائن األعمال؛ فإاحلوهذه 

ألنكم حتولتم من اإلسالم إىل  تنقلبوا خاسرين )) ((طيب  ؛وكان عمره خسارة ,الصفات األربعة خسر عصره

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد  (( :الكفر؛ ويف آية أخرى سبقت

ألن الذين  فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((وهناك قال:  كفروا ))الذين   ((فهنا قال:  إيمانكم كافرين ))

وهذا من بالغة  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((أوتوا الكتاب بعضهم فيه خري كما قال تعاىل: 



فريقا  ))يردوكم بعد إيمانكم كافرين  ((قال:  إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((القرآن، ملا قال: 

  منهم؛ أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين .

  بل هنا لإلضراب؛ االنتقايل أو اإلبطايل ؟  بل اهللا موالكم )) ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  نتقايل؛ : االالطالب

يعين  ,ألن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، لرجاء أو خوف ,بطايل؛ لكنه إبطال شيء مقدراإلال، : الشيخ

باملال وما أشبه  حنن إذا أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء وإما أن نطيعهم خوفا؛ رجاء أن ينصروننا أن ميدوننا

يعين  م ))بل اهللا موالك ((علينا وأن حياربونا ويقاتلونا؛ هنا حصل اإلضراب متاما فقال:  ذلك؛ خوفا أن يسطوا

ال تطيعوهم وتتولوم فإن لكم من هو خري من واليتهم وهو اهللا؛ وهلذا يعترب هذا اإلضراب إضرابا إبطاليا بشيء 

مقدر، إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردونكم على أعقابكم فتنقلبون 

 هو موالنا سبحانه وتعاىل فإننا ال يهمنا أحد من اخللق؛ إذا كان اهللا بل اهللا موالكم )) ((خاسرين، مث قال: 

إن  (( :مادمنا نؤمن بأن اهللا موالنا مبا معنا من األوصاف اليت نستحق ا الوالية؛ ألنه ليس كل إنسان يقول

ننا لن نستحق ا الوالية فإ؛ لكن إذا كان اهللا موالنا مبا معنا من األوصاف اليت اهللا وليه يكون وليي اهللا ))

نا؛ ألن معنا من و ومهما كانوا من املال فإم لن يهم ,ومهما كانوا من الصناعة ,أبدا مهما كانوا من القوة يهمونا

من يقول للشيء كن فيكون؛ ولكن اهللا عزوجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا؛ فإذا أعيتنا القدرة مع  ,؟ اهللا عزوجل

حقيقة جيب أن نفهمها؛ حنن مأمورون بأن نعد قبل للبشر به؛ وهذه  من اهللا الالقيام مبا جيب حينئذ جاءنا نصر 

العدة وأن نقاتل؛ لكن إذا جاءنا ما ال طاقة لنا به حينئذ يأيت نصر من اهللا ليس لنا به طاقة وال لغريه؛ وله شواهد 

ن مصر وكان فرعون ا خرج مفموسى عليه الصالة والسالم مل لقول الذي قلته شواهد يف التاريخ,يف التاريخ، هلذا ا

إن هؤالء لشرذمة  ((من أجل القضاء على موسى وقومه؛ وقال:  , كل املدن مجعهمله مجيع أهل املدائن قد مجع

عند قومه حىت يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم؛ وصلوا إىل البحر؛ هل لإلنسان طاقة  ميخفف شأل )) قليلون

وفرعون وجنوده خلفهم   مألن البحر أمامه ؛)) إنا لمدركون(( ؟ ال، ليس له طاقة؛ وهلذا قال قومه:  بالبحر

فأمره اهللا عزوجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة  كال إن معي ربي سيهدين )) ((كيف يفتكون؛ قال: 

اليت هي فانفلق اثين عشر طريقا يبسا بلحظة؛ هذه األرض الرطبة  ,بعصا، عصا حتمل باليد، مرة واحدة فقط

جبال واقف ليست  ,كاجلبل  ال صار كل فرق منه كالطود العظيم؛ وهذا املاء السيت بلحظة يبساوحل وطني صار 

سيالة؛ حىت إن بعض العلماء يقول: إن اهللا جعل يف هذه الكتل املائية جعل فيها فرجا حىت ينظر بنو إسرائيل 

فجعل اهللا  ,ن أصحابه قد غرقواخيشى أو املياه على ميينه ويساره  ,بعضهم إىل بعض؛ ألن اإلنسان يف وسط املاء



بشر ا؛ لكن من كان اهللا مواله فهو لبلحظة؛ هذه ال طاقة ل هلم فرجا يف هذه األطواد ينظر بعضهم إىل بعض

فلما دخلوا يف البحر وتكاملوا داخلني أمر اهللا البحر أن  ,مث دخل فرعون وقومه ,منصور؛ خرجوا من البحر ناجني

اهللا عزوجل هلم جسدا ينظرون  هأغرقهم؛ وكان فرعون قد أرعب بين إسرائيل فأخرج بلحظة ,ينطبق بلحظة فانطبق

   فاطمئن أنه هلك.فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ))  (( :إليه

وليس معه  ,احلضرمي ملا وصل إىل البحرين وجد البحر أمامهبن عالء الوفيما يذكر من تاريخ هذه األمة أن 

شي على صفا من واخليول واإلبل كلها متشي على املاء كأمنا مت ,فدعا اهللا عزوجل فعرب املاء على أقدامه ,سفن

   احلجر؛ هذه ليس لنا ا طاقة.

وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أيب وقاص عند فتح املدائن أنه وصل إىل دجلة وهي تقذف زبدا من قوة 

ومل يبق للمسلمني شيء يعربون به؛  ,وكسروا اجلسور وأغرقوا السفن والفرس عربوها بسفنهم وجسورهم ,اجلريان

فقال سعد بن أيب وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ ألنه رضي اهللا عنه كان ذا رأي يف احلرب، وهو 

معنا واهللا ال أرى حيلة يف هذا، حبر بني أيدينا وليس  :الذي أشار باخلندق على املدينة يف عام األحزاب؛ فقال

و إسرائيل بأوىل منا سفن وال جسور؛ ولكن دعين أنظر يف القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بن

؛ فذهب فوجد القوم فرسان يف النهار ورهبان يف الليل، يف الليل وااهللا عزوجل قد فلق هلم البحر وعرب من النصرة؛ و 

: إين وجدت القوم وقال ,ويستعدون؛ فرجع إليه بعد ثالثاحلرب  معداتركوعا وسجودا ويف النهار يصلحون 

, إين مكرب ثالثا :وقال ,؛ ولكن توكل على اهللا؛ فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحرعلى أحسن ما يرام

 ,فيقال ـ سبحان اهللا ـ إم عربوا كله خبيلهم ورجلهم وإبلهم ,ر باسم اهللا؛ ففعلوافإذا كربت الثالثة فخوضوا البح

حىت إنه بعض املؤرخني ذكر أن اخليل إذا تعبت أنشأ اهللا هلا ربوة تقف عليها وتسرتيح؛ هذا نصر ليس لنا به 

ال تراءوا الكافرين وال تطيعهم استجالبا للنصر أو خوفا منهم؛ ألن  :لكن من اهللا عزوجل؛ وهلذا قال هنا ,طاقة

يعين خري  :هو خري الناصرينبل اهللا موالكم وهو خير الناصرين ))  (( :وهو اهللاعز وجل لكم وليا أعظم منهم 

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم  (( :من ينصر؛ بل هو خري الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عزوجل

هذا ال أحد؛ إذا اإلضراب هنا من أحسن ما يكون يف  وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))

  أي خري من ينصر .بل اهللا موالكم وهو خير الناصرين ))  (( :املوضع

والتنبيه؛  يف هذه اآليات فوائد؛ أوال: فضيلة اإلميان، حيث وجه اخلطاب للناس بوصف اإلميان يف مقام اإلرشاد

  . وأن اإلميان مقتض لالمتثال



(( إن تطيعوا الذين كفروا  :ومن فوائدها: أنه ال جيوز لنا أن نطيع الكافرين؛ ألن طاعتهم وسيلة إىل الكفر

  يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )) .

ومنها: وجوب احلذر من الكفار؛ وأم ال ميكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمني واإلسالم أبدا، ال ميكن 

لحتهم قطعا؛ مستحيل حىت احللفاء الذين يكون بينهم وبني املسلمني حلف ال ميكن أن حيالفوا املسلمني إال ملص

  فخزاعة كان بينها وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلف يف صلح احلديبية لكن ملصلحتهم .

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا  ((اآلية الكرمية: أن طاعة الكافر نتيجتها احلتمية الكفر؛ لقوله: هذه ومن فوائد 

ويقفون عند هذا احلد  ,كيف ذلك ؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيهاخاسرين ))؛ 

ما يقفون يدخلون أشياء، حىت ننقلب على أعقابنا؛ وليس معىن ذلك أن نسجد هلم ونركع هلم، ال؛ إذا  ,؟ ال

للتنصري ال من أجل أن خنرج من دينه كفر؛ وهلذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: حنن نسعى اإلنسان خرج 

وأعين بدين النصرانية الذي هم عليه  ,بعيد عن الفطرة ,املسلم من دينه إىل النصرانية ألن دين النصرانية معروف

حنن ال  :اآلن؛ أما ما جاء به املسيح فهو حق؛ لكن ما جاء به املسيح قد انتهى ونسخ بالدين اإلسالم؛ يقول

ويكون  ,إىل النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين؛ إما أن خنرجه من دينه إىل ال دين نريد أن خنرج املسلم من دينه

علوم أن اإلميان ال يصح مع ، نشككه؛ وميميا ليس مهه إال بطنه وفرجه ومتعه؛ وإما أن نشككه يف الدين

مع الرتدد؛ فهم يقولون  إذا كان عند اإلنسان أدىن تردد فليس مبؤمن البد من إميان؛ ال إميان ,اإلميان يقني الشك،

  يكفي هذا، يكفي أن خنرجه إىل أن يكون يميا أو مرتددا شاكا حائرا؛ هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية .

وإذا كان الكفر خسارة فاإلميان ربح؛  فتنقلبوا خاسرين ))؛ ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الكفر خسارة؛ لقوله: 

   . ن يف هذه الدنيا حىت لو كان فقرياوهلذا ال جند أحدا أربح من املؤم


